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DINKGREVE NÁNDOR

JDinkgreve Nándor könyvnyomdája Czélldömölkön.
'Ide' intézendök a szellemi részt illstO közlemények,
hirdeié.«ek es mindennemű pénvilletékek.

éS Pál.

' napról-napra. A dolog csak marad. Az
iiió csak múlik, minden haszon nélkül.
"Péter és Kii — tudjuk — nynrbaii Pedig az idő pénz És ami elmúlt, az
JJsszefnrne)i a naptárban.
vissza nem jó A/ért kell mindet*-órának
H i m - m - í u n Peler. f'alnnk
leszakasztani virágát.
Haza kn»ü' mást találunk:
• Nem lenne jobb a boros palackok
Zenebiniat. Örök patvart,
hajtogatása helyett a nyáron megrongá
M:>jd frH.irditj.ik az udvari.
Zengi Arany Jánas »A (ulemile. fütty lódott gazdasápi eszközökéi kijavítani?
ben. S tényleg, a magyar csak a papi Nem lenne ióbh a vénasszonyos pletyroson fér össze, valóságban örökösen kázás helyett gazdasági könyveket ol
vagy tanulmányozni ? E z a
hadilábon ál! egymással. Képes a sem vasgatni
magyar gazdára igen ráférne, meri a ió
miért e g é s z vagyonát elpörölni; de ma
gát m é g se hagyja. Mikor aztan'a sok gazdálkodástól még messze áll. Csökö
prókátor viszi a pénzét, sírva néz utána. n y ö s e n ragaszkodik az öreg apjától látott
Siratja, mint jégverés után a gabonáját. egyoldalú gazdálkodáshoz. Kizárólag ga
bonatermelésül foglalkozik. Ha a- veté
Késő. E z e s ő után köpönyeg.
A patvarkodás mellett másik hibája sét a rossz idó tönkreteszi, óila van
a tétlenség. A telet keresztül henyéli. mindene, élete. Mig — mondjak .— ha
Lábát keresztbe rakja é s nyugodtan gyümölcstermeléssel, konyhakertészettel,
iparnövényekkt I stb-yfl is foglalkozott
pelpazik. Mondván:
j volna, ezeket megkímélte volna az idó..Munkátlanság csak az élet
I járás é s igy.. viiiiL.
az egyik
Van életein, meri henyélek, i

nemzetgaxdász, mikor a gipsz kitünó
tulajdonságáról akarta méggyőzni honfi
társait, akik n e m akarták elhinni, hogy
a gipsz nagyszerű trágya Azért gipszet
hintetett földjére betüalakokban, igy:
Ide gipsz van hintve. S mikor megnőtt
a lucernája, ott, ahol gipsz volt hintve,
sokkal nagyobb volt az és mindenki azt
olvashatta el: Ide gipsz van hintve.
Mivel látták, hittek. Azóta az amerikaiak
majdnem a legjobb gazdászok

tern.elési ágnál, megtérült volna a másíknál. Igy, ha- nenriis csurrant volna,
de mégis cseppent volna Ha pedig üzi
is a váltóga;:da*;< :.<!. nincs köszönet
benne. Munkájának se célja, se értelme
nincsen. Műtrágyákkal' bánni nem.tud,
vagy egyáltalán nem is használja azo
kat, vagy nem ismeri el hasznukat.

Követhetnék őkel a magyarok Leg
alább tanulnának lólük munkaszerete
tet, életrevalóságot, okszerű gazdálko
dást. E három tulajdonságra szüksége
van a földmiveló népnek. Mivel ezekkel
nem igen rendelkezik a mi népünk,
majdnem teljesen az időjárásra é s a
sovány földre bizza vetését. Igy • nem
csoda, ha rettegve vár)a a Péter Pált,
amikor megkezdheti az aratást. Mert a
...
esőzések, a késői fagyok, a jég
verések, a hosszú ideig tartó kánikulák
mind hátráltatják a jószágok növekedé
sét, mind megsemmisüléssel fenyegetik
az évi termést. Várva-várt nap tehát
Péter Pál. amikor égy gondtól, — az
aggodalomtól magszabadulhat. mert meg
kezdődik sz aratás. Nem . kell ezután
félni az elemi csapisoktól.

hörpentenek_Ji_lia_ J ü é g ^ J ^ é j s z e l f o g h a t ó
bizonyíték
kell nekik.
Mint Franklin Benjámin tett, a nagy

Vígság napja a Péter Pál. Ekkor
issza a magyar az áldomást a j ó aratás

Télen a dolognak oda se neki. A
korcsmázás járja ilyenkor, "hol bizalma
san beszél szomszéddal, komával Elóttük
palack áll.

'
|
i
|
!
.Palack fenekét n*mlelik, akárhogy
Inarkodnak. njra megtelik h • mar fogy. I
Es ami már régen elmúlt, nagyon régen
Összeszedegetik, sorra elregelik..

Egyel

t,.\P...

pipájok. újra rátöltenek. S ez igy megy

Három kis esemény.
Irta: Snba Zsiga.
MinfU-n embernek célja a megélhetés s
azért töpreng, azért lót-lut és azért fáwd,
hogy magának exisztenciál teremtsen. — Az
exisztencia lassan'alakul, fokozatosan emel
kedik s mindig van kivanm valója, de szerencsés az, ki a változásaiban gazdag állapo
tot megtudja becsülni, sorsát s kívánságait
annak alárendelni s humorosan fogja fel azt,
mert a tnlajdonképeni exisztencia ebben nyil
vánul. Bagannéri István is igy okoskodván,
pályáját egy kezdő ügyvédnél kezdte, kinek
irodája egy özvegy nri asszony házának a
földszintjén volt s ki fiatabés szép szoba
leányt tartott.
Az iroda á kezdet nehézségeivel küzd-vén, kevés dolgot adott s igy Bagomiérinek
elég alkalma volt, az irodai órák alatt magát
unni, mert azt a beszélgetést, mit a főnök az
i'riiokjival MylM. i<Wrntté*rrf* vagy szóra
kozásnak mondani' nem" lehet.

'Az iskola közelében volt a román kat
holikús templomi melynek toronybeli óráját
az iroda ablakából jól lehetet látni s Bagonnérínek legnagyobb szórakozása az volt, ha
•nézhette az órát. olvashatta ütéseit s jóleső
örömmel konstatálhatta, hogy az irodai funk
ciónak már vége. Az óra most háromnegyed
hármat mutat, üti is: egy, kettő, hátom.nyujtózkodik egyet, unalmasan sóhajt egy párt s
s pont három óra. az óra Úti: egy, kettő,
három., négy s valamivel komolyabban és
méltóságosabban. Egy. Kettő. Három. S igy
telik az idó^ háromig s ekkor gyérünk haza.
Gyerünk hazakor a principálistól rende
sen elbúcsúzott, mert ö, —* b^rha nem ott
lakott, de rendesen ott maradott, minek oka
— amint kitudódott — az volt, hogy a gye
rünk haza idejében, a szobaleány beosont az
irodába — takarítani.
Égy napott a szobaleánynak nagyon fájt
a feje, szédülésai és - hányingeréi voltak és a
principálisnak épen akkor elég jó kedve volt
ahho?; ho2y gyerünk birskor Bsipomérivel
indult.

Ámde az ember soha sem tudja,..hogy
mire lép ki a házból s midőn a principális
kinyilatkoztatta, hogy Bagonnérivel megy, ez
igyekezett előtte ajtót nyitni, kívülről pedig
becsukni s ennek megtörténte után a kulcsot
neki átadni. Hogy, hogy nem, Ragonnén bal
ról került s midőn a kulcsot az illem szabá
lyaihoz képest jobbról akarta átadni, a prin
cipális háta mögötti fordulónál a sikamlós
cheramit járdán hirtelen megcsúszott, princi
pálisának hátára egyet nagyot ütve, a padlón
végig nyúlt s elnyögte magát. Principálisa a
nyögésből azt állapította meg, hogy kifica
modott a lába. al kiáltotta magát, hogy: dok
tort, doktort, hamar doktort, mire á háziaszaaony leszólt: .szükségtelen ügyvéd ur, mert •
a .szobaleánynak már nincs semmi baja.'
*
. A második esemény Az embernek ha
kévés a dolga, á kevesei is elhanyagolja s
épen ugy áll a kévés dologgal a dolog, mint
a fizetéssel. Ha valakinél kévéé a fizetése,
azzal épen orv kijön, mint a sokkal. Bagón
Dérinek principálisa kezdetben 50 korona

Hírlapunk mai száma 10 oldalra terjed.

»
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2. oldal.
örömére.
Hegyen-völgyön
lakodalom
Kifiiet majd mindent a bő aratás, lehet.
Szóval
előre isznak a medve bőrere.
S valóban, ha j i l ül ki a termés, ha
jól fizet a gabona, víg napiai vannak
a magyar gardának Ha nem, akkor
búnak ereszti fejét s bizonyos lehan
goltság vesz rajta erőt; nem igen j ö n
meg a kedve, dolgozni is alig akar.
Az idén se nézhet valami rózsás
reményekkel Péter Pál elé Hisz a ke
sói fagyok, a pusztító orkánok, a nagy
esőzések, a gyakori jégverések, árvizek
sok kárt teltek a gabonákban Igy a j ó
aratásban- való hitet mélyen lesztllitották. Hiába:
• Ré( ver: már a magyart a tor ur. .
Azt sem tudja: milyea lesz a jövtmd".?
[.«-;-• még ezen a földOn jó napja?
Ürüljön-e, bjsuljon e ? nein ludja «
De azért Péler Pálkor lekerülnek
a kaszák a padlásról
Kikalapálják, a
nyélre erősitik, a köszörükövet beszer
zik s mondják:
>Kr.w a gabona.
Meleuek a napok,
Hétfőn virradóra
Aratásba kapok*
S megkezdődik Péter Pál után az
aratás. Kora ha|nalban. mikor mas em
ber meg lávában az ágyban pihen, az
aratók már derekas munkát
végeztek.
A munka sietős. hogy sok szem ki ne
hulljon. A férfiak váglak a rendet, a
nők szedik .1 markot és gereblyéznek.
Kevés a s z ó , annál szaporább a munka.
Evésre is alig jut idő. A pihenés egy
óráig sem tart s újra kezdődik a munka,
melynek csak a késő esthajnal vet véget.
A munkál abbanhagyiák. az izzad
ságot letörölik homlokukról, a port le
verik magukról s párosan hazafelé bal-

lélek ott kisded

lagnak. S azok, akik a rekkenő hőség
ben egész nap munkában görnyednek,
vigan kurjogatnnk hazafelé s rr-rá gyúj
tanak egy-egy nótára És a nagy néma
ságban messzire hallatszik a dal:
:~
Éj van, csend és nyugalomnak éjt.
A maca.- menny holdas, csillagos;
Szóké gyermek, kékszenic kökényfa,
Drájagyöngyöm! mit csinálsz te most?

a jót.

korától kezdve rögzíti
nemeset,

állandósítja a

később ö n t u d a t o s a n - k e r ü l i a

helytelent,

vagy legalább is fél, borzad

annak

Jó anyag! Formálható viasz, vagy
ha

durva kő is. a

benne

szunnyadó

erkölcsi jót a tanító művészi l e l e m é n y e ,

Péb-r é s Pál a/, aratás kezdete. Az
a r i a é » " W legyen, ez a magyar öröme.

türelme, szeretete,

szakavatott

mesteri

vésője folszinre hozza, simítja, csiszolja.
S ha makacs bajok orvoslásánál
len ül

Gondolatok az iskolaév végén*'
Alig

az

elkövetésétől.

szükséges, a

fegyelmi

eszközök

helves

10—15 év leforgása óla oly

föltét

rendelkezésre
nagyon

alkalmazásával

álló

meggondolt

segit n e v e l ő fel-

mely I adatán. A n e v e l é s a művészetek m ű nek jó-rossz hivatásai, kinövései a gyer • v é s / e t e .
Államok sorsa forog k o c k á n , ha.
mek lelki világát is alapjában megvál
i csődöt mond a minden jóra, magasztoztatták.
társadalmi evolúció tapasztalható,

Nagy általánosságban különösen a
városi vagy az azok perifériáján elterülő
falusi -gyermekekről szólok: Az el/.ártabb
helyeken,

a völgykatlanokban,

vagy a

messze pusztákon nem veszett talán ki
az ősi erény.
Ott

a

természetadta
rendes

környezetének

rendet fölforgatni
környezetének
mekid a jónak

törekvő

| Nemzetek

valláserkölcsös

dőltek porba,

j tultak

el a ' megbillent

I pillérei

alalt.

;

'

Minden

erősségnek

nevelés.

világok—puszerény

rothadt

talpköve a

; erkölcs

jó

..

És mit ér az ész is, ha üres lelket,

szülő

gondolkodásával,
exponált

j tosra

|ózan

érzéketlen szivet ural.

' •

életmódjával,
minden

akaró eszméitől

Mi.

világi
ment

hatása alatt neveli gyer

tanítók, kik j t jövő

nemzedék

' ily irányú nevelésén oly igaz o d a a d a s s á l ,
, vérünk

minden cséppjével,

a szent ha

zaszeretettől a faj szeretetétől

követésére.'- A gyermeki

lángolva,

huzo^vá>aposto kódunk, fájón, c s ü g g e d *) Ezt a szépen megírt. '.. Nemzeti - Iskolában
megjeleni cikkelyt Napy Irma tanítónő irta. A szó
szoros értelmét, az élei iskolájából meríti és kózti
: . 1 ü a ait Annyira közérdek i és ntv h ;en tárja
elénk korunk erkölcsi szinvonalat, h'tpy akt álisságánál fogva is fölhívjuk r í a társadalom
külö
nös figyelmét. Egyébiránt is szolgáljon mutatványul
a N...1. cimü politikai tanügyi lapból.'

, ten. kérőén, sokszor tehetetlenül állunk
I szemben
i fagy a

egy" uj

áramlattal.

Mert mit kell
Ha,

Ajkunkra

lelkesítő s z ó . a lelkünk

| bői fakadó, a szeretettől

fizetett, must 10Ö koronát ad s e>.zel is c a k ségi pánasz, mert ket példányban kell beadni
agy jfi ki. mint x> 50 koronával, pedtu mikor a bélyeg is kell• rá. Amidőn '*?két példányos
az 50 koronát kapta, akkor sem volt az elet félabbezes men volt, az 5 óra is szinte mag
olcsóbb, mint most. az ital drágább mint most volt s okkor el kellett mennie Bagonnérinék
a a feketéért akkor is csak annyit kellett meg bélyegért. Amint meut. fulolt s amint j
fizetni, mint most.
jött, szaladott a elhúzván a bélyeget, annak
A principálisnak kezdetben kevés dolga felét fi, másik felét az ügyvéd, helyesebben:
volt-3 természetszerűleg azt a kaveset akkor egyik példányra Bagonnéri. a másik példányra,
jobban elhanyagolta, mint most a sokat, tör a principális felragasztván a nyelvükkel meg
tént azonban, hogy egy sémmiségi panaszt nedvesített bélyeget s mikor ezzel is kész
kellett beadni Az ily beadványok órához kö volt, a pricoipális még egyszer megnézte s
töttek, tehát az nap 5 uráig kellett beadni. összefogva az aktákat, átadta Bagonnérinék. j
Ámde mikor .1 principális annak diktálásához felhívta fit. hogy siessen és adja be.
hozzáfogott, mar délután 4 óra voll s igy
Sietve fut Bagonnéri az iktatóba s ott
amikor kész lett. az. 5 óra is eltelt, de azért lihegve mondja az iktatónak .na, hoztam egy
azt mondta a principális: »na fogja Bagunnéri felttbbezéste. Az iktató az órára néz s nyu
s adja be.« Bagonnéri futott az iktatóba, hogy godtan feleli: .ua, 5 perccel'elkésett.. Meg
beadja, d* ott nem* akarták -bevenni a igy rökönyödik erre Bagonnéri s egy pillanatig
haza hozta, mire principálisa nem egy kezdő szótlanul állt, az jutván észébe: na ember,
ügyvédhez illően, hanemfgy liászár-kaplarhoz most mit csinálsz! Ekkor észreveszi, hogy az
illően káromkodott, dünnyögött, végre: azzal iktató'iünyv még nincs lezárva s könyörgésre
biztatta maga!, hnuy az ügyben igazolással fonja a dolgot R ily szavakkal fordul az ikta
lehot élni. — megnyugodott. Igy tudta még tóhoz: .kedves iktató ur, vegye be, mert ugy
Bagonnéri. hogy principálisa katona is volt' látom, hogy még nincs lezárva.. .Ne okos
A harmadik esemény. A kezdetlegesség kodjék, rivall rá az iktató., .maga mit tud,
ösvényén már annyira haladott az iroda, hogy mikOze hozzája, mért. nem hozta hamarább,
egy ügyben telébbezéssel kellett-élni. Ez már most ménjén haza és máskor jöjjön az ilyen
agyobb és értékesebb dolog, mint a sarnmi- nél hamarább.. Tovább könyörög: .kedves
D

szépet,

mélyé-

izzó!

tapasztalnunk

amikor a felnőttek

ma?

tisztelése,

iktató ur, ina az utolsó nap, ha elkésünk, baj
lesz," kérem vegye be«. Az iktató vállát vo
nogatva, ezeket mormogta »mit tehetek én
róla, mi közöm nekem hozzája, ne alkalmat
lankodjék, s hiába volt minden kérése-könyörgése, az iktató nem akarta bevenni. Po
koli gondolata .támadt ekkor s-némi haraggal
még egyszer kérdi: .Iktató ur, hát csakugyan
nem veszi be?« .Nem., mondja áz'TKlató
durcásan és határozottan. .Na. beveszi maga
mindjárt, feleli s kirohanva az ajtón, megáll
az udvaron s torkaszakadtából elkezdett ki
abálni: .Elnök ur, elnök ur! segítség, segítség,
az iktató nem akarja b«venni«. A kiabálásra
kijött az. elnök s megijedve kérdi: .mit. mit
n»m akar bevenni»« Pózba vágta magát, fel
mutatja az irását s fereli: »A felebbezésemet
nem akarja bevenni.. As elnök élmosolyogta
magát,, da egyben elrendelte az iktatónak,
hogy vegye be.
Az iktató bevette, Bagonnéri beadta neki
s önelégültén ment haza, hol principálisának
elmondván az esetet, az jót nevetett Tajta s
végre azl kérdi tőle: »maga katona volt ugy-e«
• Persze, hogy az voltam, még pedig huszár«
félelte s igy tudta meg principálisa, hogy
irnokja is katonaviselt ember s tovább neve
tett az eseten.

3. oldal.
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az e n g e d e l m e t s é g , a szerénység, a szol

gyermeki

gálatkészség, az előzékenység, a részvét a hála, szóval a számtalan jótulaj-

ennek alapján megindult erkölcsi neve

magatartást' tanúsítottak

lés

gyermekek

donság, nyelveknek mozaikja kizárólagos

alkalmazását. A szeretet mindennél erő-

ezekkel szemben

erófeltétele

sebb fegyverével kell a lélekre halni.

bíróságnál

életnek,
félben
ható

a

lántorithatallanul

gyermekeink, lelkéből
sr

hajhászó áldatlan társadalmi

tanulmányozása

kizárja a

kivesző

vari. A minden téren
forrongó, lázongó,

józan

lélek

De mit

radikális

testi

s

az.

fenyíték

s z ó hiábavalónak bizonyult — fenyegető
H izgattak a

között tanítónőjük ellen. S
fegyvertelenül áll. A

kénytelen oltalmat

keresni.

tegyünk pl

akkor, mikor

És ez a szellem terjed az iskolások kö

kis b ű n ö s

tapasztal

a megrögzött

szembeneveti

zött. Kezdik a tekintély nem respektá

ötiérdeket

m. öt szerteltel megtéríteni akaró taní

lását a minden oldalról védtelenül álló

harc hát

tót, vagy épen iíktöt emel r á ? Vagy
mikor minden szép figyelmeztetés da-

tanítón, ki

térbe, szorította, kiirtotta az altrüisztikus

vért izzadva

nevelné

őket

egy nemesebb cél szolgalatára. Éa foly

érzelmeket. A legtöbb^Qtlhon már nem j cára a megbontott csendet, rendet még

tatják a

valódi otthon. Annak k'üszöbéről a krisz- j nagyobb

ott. mikor gyermekésszel, de romlottan

tusi

szeretet régen

száműzött

»csak azért is«

koldus. I zavarja ? Vágy mikor a makacs rendel?

Az ilven otthon levegőié megmér- [ lenkedót
gezi

azt

ernyedt

a

kis

>kiállitjac s az torz

tépett, j ritással gúnyt iiz

embervirágot,

szirmokkal, illatját

bántani.

lehetetlen a

akkor igy

nek. Tanítóiéban
tert látja,

ily

A szülői ' ház hatása
lelkében a

gyermek

nem a jóságos

hiszen otthon

mást

alatt

szeretetlenség,

mes
hallott.

Csak merjen hoz/ám

szabad,

a többit meg nem bánom. —

gaim szeretné visszahelyezni, az az iskola

az ő testi

köteles a
8

'

e

n

való anarchikus kitöréseket, szidalmakat

m

hetyke

n e v e l ő sem kerül ki hófehéren. A lelki

Mily

után ilyennek

ismeri

meg

m

e

"«
A végső

halija-őrhelyek' özönéből a szerény nép

r

magatartás csaknem

Hol voltál? »Sehol.«
tatlan kifejezést kiséri

taniló,

hogy ezek

romlása elé gátat

magához

megnyerhesse.

emelje,

vessen
magának

Mikor a szülő, ki

ad, mást. egészen

mást

beszél,

enni
mond

általános.
néha.

mely e kvalitikálhaPedig ez nem a

tanító hibájából eredő hiányos nevelés.
Hanem az otthon ádáz
tása

a

rend,

munkája, izga

fegyelem,

a

felsőbbség

ellen. (Itt a jeles tanitó-irónő egy saját
magával történt esetet beszél el, azután

é s cselekszik. Sziszifuszi munka'
Emlékezhetünk kedves,

kihívó,

És azNa vállrán-

tanítóját . a gyermek."S micsoda önfel

j ó tanitó-

folytatja):

mesteriin'Kre;

kinek, „ha szelíd arca el

És a »pájtáskodás« sok rossz csinyje

komolyodott,

intelme volt a "rendetlen-

eltávolítja a rosszra mindig könnyebben

kedőnek.

hajló

.;

Figyelmeztetőül elég
s z ö r az erősebb hang:

volt

legtöbb

»Csöndesebben.

lelkületét

az

iskolában

benyomásoktól. Figyelme
az ő t . környező dolgok

szerzett

már

inkább

vizsgálódására

gyerekek*. És i n i a régi padokban, hol

irányul. E s olyan környezetbpn. ahol a

6—7-en

szülők a fennálló társadalmi rend esküdt

szorongtunk, neztelenül

meg

húzódtunk. Volt köztünk pajkos, rakon

ellenségei,

cátlankodó, sőt dacos gyermek is, kinek

rabjául szegődik. Az ár magával ragadja,

ha nem használt a jó s z ö , előkerült a

viszi-viszi é s

vékony,

alisták gyermekeinek tanítói a megmond

csipős

vesszőcske,

vagy

egy

ott egy-egy rossz

példának

nincs niegáHás. A

szoci

És a

hatói annak, micsoda küzdelem az ilyen

páciens meglepetten, megszeppenve óva

gyermekek fegyelmezése. E gonosz haj

kodott máskorra a

lamú

hirtelen mozdulatú

kézlegyintés.
megérdemelt

szégyenítéstől; Az ily s o m m á s

meg
eljárást

iskolások

példáján

—

szemben a tanító tehetetlen —

akikkel
fölbuz

később igy köszönte meg azt nem egy

dul a többi rosszra hajló gyermek is é s

meg lett férfi:

szervezkednek.

a jó Isten áldja kedves

Pld. itt, a főváros kör

egy tanítónőt,

ki

épségére törnek.

S

az

ember magasabb rendeltetéséről megfe
ledkezve,

a felettük lakozó nagy Isten

berek kegyes adományait rabolják meg.
A saját lelkük üdvösségét is

tanító ur, amiért nyakonteremtett akkor,

nyékén

ma nem volnék ,'az„ aki vagyok. E j , , be

háromszoros Jutajotpban. részesült a ta

pedig

rossz kölyök voltam.'

nítás terén

kifejtett munkásságáért

már
—

Ha a modern nevelés, az átalakult

e.-y iskolaköteles gyermek az utcán ok

viszonyok uj rendet teremtettek. Ha már

nélkül szidalmazta é s meg is lökte. És

barbár dolog volna a nyirfavessző nieg- a szülők egynéhányá^jiedig mert egy
suhügtalása, vagy egy-egy hirtelen te- . rakoncátlankodó gyermeknek hálrakönyércsáttanás. S ez rendén is volna! A tőtte a kezét, mikor már minden jó

igy

fosz

togatják.
A

palronázs megalkotásával talán

lehet majd segíteni' ezen a nagyon nagy
társadalmi
életképes

cinikus feleleteket kapunk

áldozó türelem kell ahhoz,
nek erkölcsi

mellett az

hántani!.
fokig emelkedő,

galás, arckifejezés,

a

méltósá

utcán szóval vagy tettleg inzultálja. >H-

:

betörő bandává szervezkedve a honpol
gárok vagyoni

mikor a fölszentelt helyen istenfélő em

ját, ki az állati sorból emberi

s/oigálui.

ismerését

úgyse

Vagy ami szintén megtörténik, jóakaró

bátorítása

nem

ellen is követnek el merényletelakkor,

meg ugy lesz' Verni

szülék-

fölsöbbség el

nyúlni,

tiszteletlen

rJiszerr ótthon a felsőbb rend ellen-'

benyomás

tanítójából, utcahosz-

kisarjadt a

s é g minden iránt, ami nem
javát

arclinto-

vesztellen . szat meg azt kiáltja: lássátok, nem mert

kerül az iskolába. Mily nehéz, néha még
nevelése az

rendbontással

bajon, ü e módot, alkalmat,
eszközt,

tanitó kezébe

fegyvert

adni,

kellene

hogy saját

a
ki

csiny hatáskörében legalább tanítványai
nak

ő

diktálhasson,

tekintélyt

parancsolhasson,

tarthasson

ily

megváltozott

társadalmi és erkölcsi viszonyok között
—

amaz

örökéletű

krisztusi

szeretet

mellé, mely a. hivatott nevelőt minden
kor áthatja.
Ha

— - _ j

segítség nem

jő,

csüggedten

hajthatjuk le fejünket é s elsóhajthatjuk:
»
Nem látod. Árpad vére miként fajul?
Nem látod,, a besszui egeknek ostorait.
Nyomorult hazádon?*

Vasvármegye tanítóin
egyetemes gyfllése.
f .apunk mnlt számában közöltük a Vas
varmegye területén működő összes tanítók
tíz évvel ezelőtt megválasztott permanens
(állandój bizottságának meghívóját a mnlt
szerdán'Szombathelyen a vármegyeháza nagy
termében megtartott népes gyűlésre, a tárgy
sorozattal együtt. ~ —
L

Már maga az a tény, hogy a kullurrainiszterinm által összeállított nj fizetésrende
zess tervezet az állami tisztviselőknél ismét
hátrább akarja szorítani á tanítót, nagy elke
seredést keltett Fölháborodással tárgyalják
országszerte az idősebb unitókra sérelmes
azon intézkedési, hogy az uj rendezéskor a
szolgálati időt csak 1893-tól kezdve számít
ják. Mélyen bántó az" is, hogy az a tanitó. '
aki ma 30—40 éve működik, ugyanakzora
fizetést kapjon, mint az, aki csak 20é»e szol
gál. Méltaflankodással tárgyalták azt a sérel
met is, hogy á nők a férfiakénál kevesebb
fizetést
kapjanak: A nem állami i«kolák
tanitói követetik áz állami tanítókéval való
egyenlő fizetést
.
••'
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lagnak. S azok, akik a rekkenő hőségőrömére.
Hegyen-völgyön
lakodalom
Kifliét majd mindent a bő aratás, lehet, j bsn egész nap munkában görnyednek,
Szóval — előre isznak á medve bőrére. vigan kurjogatnnk hazafelé srá-rá gyúj
S valóban, ba jól ül ki a termés, ha | tanak egy-egy nótára És a nagy n é m a 
jól fizet a -gabona, vig napiai vannak ságban messzire hallatszik a dal:
a magyar gazdának Ha nem, akkor
Éj van, csend és nyugalomnak éje,
A maga- menny holdas, csillagos;
búnak ereszti fejét s bizonyos lehan
Szrtke gyermek, kékszemű kökényfa.
goltság vesz rajta erőt; nem igen j ö n j
Drágagyöngyöm' mit csinálsz te most?
meg a kedve, dolgozni is alig akar.
Péter é s Pál a/, aratás kezdete. Az
Az idén se nézhet valami rózsás
aratás bő legyen, ez a magyar öröme.
reményekkel Péter Pál elé Hisz a ke
•ói fagyok, a pusztító orkánok, a nagy
esőzések, a gyakori jégverések, árvizek j
1
sok kárt teltek a gabonákban Igy a j ó ! Gondolatok az iskolaév végén*
aratásban való hitet mélyen leszállítót- '
Alig 10 — l ó év leforgása óta oly
iák Hiába
társadalmi
evoéüció tapasztalható, mply>Ré( ven már a magyarl a ler m*.•'. \

lélek ott kisded
a jót.

• Erik a gabona.
Melegek a napok,
Hétfón virradóra
Aratásba Kapok.'

a völgykatlanokban',

fizetett, must Ifjo koronát ad s e/.zel i> e-ak
ugy jó ki, mint az 50 koronával, pedig mikor
az 50 koronát kapta, akkor sem volt az élet
olcsóbb, mint most. az ital drágább mini most
s a feketeért akkor is csak annyit kellett
fizetni, mint most.
A principálisnak kezdetben kevés dolga
volt s természetszerűleg azt a keveset akkor
jobban elhanyagolta, mint most a sokat, tör
tént azonban, hogy. egy stmmisegt panaszt
kellett beadni. Az ily beadványok órához kö
töttek, tehát az nap 5 óráig kellett beadni.
Ámde mikor a principális annak diktálásához
hozzáfogott, mar délután A óra volt s igy
amikor kész lett, az 5 óra is eltelt, de azért
azt mondta a principális: .na fogja Bagonnéri
s adja be.< Bagonnéri futott az iktatóba, hogy
beadja, de ott nem* akarták berenni s igy
haza hozta, mire principálisa nem egy kezdő
ügy védhez_ illően, hanem egy huszár-kaplarhoz
illőén káromkodott, dünnyögött, végre: azzal
biztatta magát, hogy az ügyben igazolással
lehet élni, — megnyugodott, Igy tudta meg
Bagonnéri. hogy principálisa katona .is .volt.
A harmadik esemény. A kezdetlegesség
ösvényén .már annyira haladott az iroda,diogy
egy ügyben fsfebbezéssel kellett élni. Ez már
„agyobb és értékesebb dolog, mint a simmi-

durva kő is. a

benne

szunnyadó

erkölcsi jót a tanitn művészi leleménye,
türelme, szeretete,

szakavatott

mesteri

vésője fólszinre hozza, simitja, csiszolja.
S ha makacs bajok orvoslásánál
lenül

szükséges, a

fegyelmi

föltét

rendelkezésre

eszközök nagyon

álló

meggondolt

helyes alkalmazásával segit nevelő fel
adatán.

A nevelés a

művészetek

mű

ves/ele.
Államok

sorsa forog

csődöt mond a minden
tosra

törekvő

Nemzetek
tultak

ha

magasz

valláserkölcsös

nevelés.

dőltek porba,

el a

kockán,

jóra,

megbillent

világok pusz
erény

rothadt

pillérei alatt.
Minden

erősségnek talpköve a

jó

[ erkölcs

az ösi erény.

elénk korunk erkölcsi szinvonalat,

hogy akt álisságá-

nál

fogva

társadalom

nos

figyelmét.

is

az

Jó anyag! Formálható viasz, vagy
ha

vagy a

Ott a szülő tennészetadta |ózan
S megkezdődik Péter Pál után az j
aratás. K o r i liainalban. mikor mas em gondolkodásával, rendes életmódjával,
ber még javában az ágyban pihen, az exponált környezetének minden világi
aratók már derekas munkát végeztek. rendet fölforgatni akaró eszméitől ment
A munka sietős, hogy sok szem ki ne környezetének hatása alatt neveli gyer
hulljon. A férfiak váglak a rendet, a
mekét a jónak követésére.. A gyermeki
nők szedik a markol és gereblyéznek.
Kevés a szó, annál szaporább a munka.
•1 Kit a n é p e n megírt, ij Nemzeti Iskolában
Evésre is alig jut idő. A pihenés egy RMgjetenl cikkelyt Nary Irma tanítón"! irta. A s i ó
óráig sem tart s újra kezdődik a munka, szoros értelmében az élet iskolájából menti é s k ó i l i
melynek csak a késő estha|nal vet véget. tapasztalatait Annyira közérdeka és oly h len tárja
A munkál abbanhagyják, az izzad
ságot letörölik homlokukról, a port le
verik magukról s párosan hazafelé bal

annak

elkövetésétől.

messze pusztákon nem veszett talán ki
<

állandósítja g

vagy legalább is fél, borzad

falusi gyermekekről szólok. Az elzártabb
helyeken,

korától kezdve rögzíti
nemeset,

később öntudatosan kerüli a helytelent,

Art sem tudja: milyea lesz a jövendő? nek jó-rossz hivatásai, kinövései a gyer
l.e-z-« még ezen a földOn jó napja? •
mek lelki világát ts alapjában megvál
Oroljön-e, bJsuljoii e? r.era tudja.«
toztatták.
De azért Péter Pálkor lekerülnek '
Nagy általánosságban különösen a
a kaszák a padlásról
Kikalapálják, a
nyélre erósitik. a köszöriikövet beszer városi vagy az azok perifériáján elterülő
zik s mondjak:

szépet,

szám

fölhívjuk

rá

Kgyébirnnt

is

a

szolgáljon

És mit ér az ész is, ha üres lelket,
érzéketlen szivet ural.
Mi.

, vérünk mindén cseppjévél,

a szent ha

zaszeretettől a faj szeretetétől

lángolva,

buzogva aposto kódunk, fájón, csügged, ten. kérőén, sokszor tehetetlenül állunk
| szemben
i fagy a

egy uj áramlattal.

Ajkunkra

lelkesitó s z ó . a lelkünk

mélyé-

I bői fakadó, a szeretettől izzó!

kúló-

mutatványul

Mert mit kell tapasztalnunk
Ha,

a N. I. chnu politikai tanügyi lapból.

Ségi pauasz, inert ket példányban kell beadni
s bélyeg is kell ra. Amidőn a ket példányos
felebbezes meg volt. az 5 óra is szinte meg
volt s ekkor el kellett mennie Bagonm rínak
meg bélyegért. Amint ment. fulott s amint j
1 jött. száladon • elhozván a bélyegei, annak
' (elét ö, másik felét az ügyvéd, helyesebben;
! egyik példányra Bagonnéri. a másik példányra
j a principális felragasztván a nyelvűkkel meg| nedvesiteu bélyeget s mikor ezzel is kész
| volt, a pricoipális még egyszer megnézte s| összefogva az aktákat, átadta Bagonnérinek, I
, felhívta öt, hogy siessen és adja be.
Sietve fut Bagonnén az iktatóba s ott
I lihegve mondja az mtatónák .na, hoztam egy
! fel«bbezést«. Az iktató az-.airára néz s nyu! godlan feleli: «na, 5 perccel elkésett.. Megj rőkönyödik érre Bagonnéri s egy pillanatig
|.szótlanul állt, az juivan eszébe: na ember,"
must mit csinálsz! Ekkor észreveszi, Uugf az.iktató';önyv még nincs lezárva s könyörgésre
fogja a dolgot R ily szavakkal fordul az ikta
tóhoz: .kedves iktató ur, vegye be, mert ugy
látom, hogy még nincs lezárva.. .Ne okos
kodjék- rivall rá az iktató., '.maga mit tud,
miköze hozzája, mért nem hozta hamarább,
most menjen haza és máskor jöjjön az ilyen
nel hamarább. Tovább könyörög: .kedves
;:

tanítók, kik a jövő n e m z e d é k

' ily irányú nevelésén oly igaz odaadással,

amikor a felnőttek

ma ?

tisztelése,

iktató ur, ina az utolsé nap, ha elkésünk, baj
lesz, kérem vegye be.. Az iktató vállát vo
nogatva, ezeket mormogta .mit tehetek én
róla, mi közöm nekem hozzája, ne alkalmat
lankodjék, s hiába voít mindén kérése-könyörgése, az iktató nem akarta bevenni. Po
koli gondolata támadt ekkor s némi haraggal
még egyszer kérdi: .Iktató ur, hát csakugyan
nem veszi be?« .Nem«, mondja az iktató
durcásan és határozottan. .Na. beveszi maga
mindjárt, feleli s kirohanva az ajtón, megáll
az udvaron s torkaszakadtából elkezdett' ki
abálni: .Elnök-ur, elnök ur!_segítség, segítség,
as iktató nem akarja bevenni.. A kiabálásra
kijött az elnök g megijedve kérdi: .mit. mit
nem akar bevenni»« Pózba vágta magát, fel
mutatja az Jrásál s feleli: . A felebbezésemet
nem akarja bevenni.. Ai elnök elmosolyogta
magát, de egyben elrendelte az iktatónak,
hogy vegye be.
Az iktató bevette, Bagonnéri beadta neki
s önelégülten ment haza, hol principálisának
elmondván az esetet, az jót nevetett rajta s
végre azi kérdi'tőle: .maga katona volt ugy-e«
• Persze, hogy az voltam, még pedig huszárt
felelte s igy tudta meg principálisa, tiogy
irnokja is katnnavisejt ember s tovább neve
tett az eseten.
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• i e n g e d e l m e s s é g , . t s z e r é n y s é g , a j s z o l - j gyermeki lél«-k tanulmánvozá. a
az
gálatkészség. az előzékenység, -a rész
ennek alapjait megindult erkölcsi neve
vét, a hála. szóval a számtalan jótuiailés kizárja a radikális testi fenyíték
dónság, melyeknek mozaikja kizárólagos
alkalmazását. A szeretet mindennél eröerófeltétele a tántoríthatatlanul jo/.an
sebb fegyverével kell a lélekre hatni
életnek, gyermekeink lelkéből kivesző
De mit tegyünk pl. akkor, mikor
félben van. A minden téren tapasztal
a iii"crögzött kis bűnös szembeneveti
ható forrongó, lázongó, az öi.éHeket ' az őt szer-tettel megtéríteni akaró tani
hajhászó áldatlan társadalmi

harc hát- ' töt, vagy

térbe szorította, 'kiirtotta az altruisztikus

mikor

épen öklöt

emel
Vagy
figyelmeztetés da-

minden szép

szó hiábavalónak
magatartást

bizonyait — fenyegető

Unusitottak

gyermekek

s

izgattak a

között tanítónőjük ellen. S

ezekkel szemben
bíróságnál

fegyvertelenül áll. A

kénytelen oltalmat

keresni.

És ez a szellem terjed az iskolások kózótt. Kezdik a

tekintély nem respektá

lását a minden oldalról védtelenül álló
tan.tóti. ki

vért izzadva

nevelné

őket

egy nemesebb cél szolgálatára. És foly

érzelmeket. A legtöbb otthon már nem ; tára a megbontott csendet, rendet még

tatják a

valódi otthon. Annak küszöbéről a krisz-j nagyobb

rendbontással

ott, mikor gyermekésszel, de romlottan

koldus.) zavarja V Vagy mikor a makacs rendet-

betörő bandává szervezkedve.a honpol

tusi

szeretet régen

száműzött

Az ilyen otthon levegője
gezi

azt

ernyedt

a

kis

»csak azért is«

megmér- j lenkedót

embervirágot,

»kiállítjat

tépeti, i ritással gúnyt tiz

a

nevelése az

nek. Tanítóiéban
tert látja,
A szülői

mes : szabad,

nem a j ó s á g o s

ház hatása

nyúlni,

meg ugy lesz' Verni

a többit meg nem báHom. —

kisarjadta | ját. ki az állati sorból emberi

alatt

úgyse

hallott. ! Vagy ami szintén megtörténik, joakarc-

mást

méltósá-

nem

az ő testi I köteles a

javát szolgálja.

szülök

bátorilása

mellett.az

utcán szóval vagy tettleg inzultálja. »Hi3

e

e n l

n

i

e

r

Hiszen otthon a felsőbb rend ellen í ' ' " »
»»ntani!«
A végső fokig emelkedő, kihívó,
való anarchikus kitöréseket, szidalmakat
hallja, melyek özönéből a szerény nép hetyke magatartás csaknem általános.
nevelő sem kerül ki hófehéren. A lelki
benyomás
tanítóját

után ilyennek

ismeri

meg

a gyermek. S micsoda önfel

Mily

cinikus feleleteket kapunk

Hol voltál ? »Sehol.«
gatás. arckifejezés,

tanító,

magához

megnyerhesse.

És az a vállrán-

hiányosmvelés.

magának • Hanem az otthon ádáz munkája, izgaenni ! tása a rend, fegyelem, a felsőbbség

emelje,
mást

beszél,

mond

ellen. (Itt a jeles tanitó-iróttó egy saját
i magával történt esete! beszél el, azután

é s cselekszik. Sziszifuszi munka!

tanító I folytatja):
Ésa »pajtáskodás« sok rossz csinyje
kinek, ha szelíd arca el
intelme-volt a rendetlen.- eltávolítja a rosszra mindig könnyebben

Emlékezhetünk
komolyodott,

Pecttgajjjjt n é m a

Mikor a szülő, ki

ad, mást. egészen

mesterünkre,

néha.

mely e kvalitikálha-

áldozó türelem kell ahhoz, hogy ezek - tatlan kifejezést kiséri
nek erkölcsi romlása elé gátal vessen | tanító hibájából eredő
a

kedves,

jó

hajló

kedőnek.
Figyelmeztetőül elég
s z ö r az erősebb hang:

voit

legtöbb

>Csöndesebben,

lelkületét

benyomásoktól.
az öt

az

iskolában

Figyelme

környező dolgok

szerzett

már

6—7-en

szülők a fennálló társadalmi rend esküdt

meg

húzódtunk. Volt közlünk pajkos, rakon' cátlankodó, s ő t dacos gyermek is, kinek

ellenségei,

ott egy-egy rossz

példának

rabjául szegődik. Az ár magával ragadja,

ha nem használt a j ó s z ó , előkerült a

viszi-viszi é s

vékony,

alisták gyermekeinek tanítói a megmond

c s i p ő s , vesszőcske,

vagy

egy

nincs megállás. A

szoci

És a

hatói annak, micsoda küzdelem az ilyen

páciens meglepetten, megszeppenve óva

gyermekek fegyelmezése. E gonosz- haj

kézlegyintés.

ismerését

épségére törnek.

S

az

ember magasabb rendeltetéséről megfe
ledkezve,

a feletlük lakozó nagy Isten

ellen is követnek el merényletet akkor,
mikor a fölszentelt helyen istenfélő em
berek kegyes adományait rabolják meg.
A saiát lelkük üdvösségét is

igy

fosz

palronázs megalkotásával

talán

togatják.
A

lehet majd segíteni ezen a nagyon nagy
társadalmi
életképes

bajon. De módot, alkalmat,
eszközt,

tanító kezébe

fegyvert

kellene

adni, '— hogy saját

a
ki

csiny hatáskörében legalább tanítványai
nak

ó

diktálhasson,

tekintélyt

tarthasson

parancsolhasson,
ily

megváltozott

társadalmi és' erkölcsi viszonyok
—

amaz

örökéletű

krisztusi

között
szeretet

mellé, níely a hivatotl nevelőt minden
kor áthatja.
Ha

segítség nem

hajthatjuk, le fejünket
• ..

jő,

csüggedten

és.elsóhajthatjuk:

Nom latod, Árpid vére miként fajul?

Nem látóit, a beaszut egeknek ostorait.
Nyomorult baxádon •

Vasvármegye tanítóinak

vizsgálódására

irányul. E s olyan környezetben, ahol a

szorongtunk, neztelenúl

nem

inkább

g y é r e i d é i i g És tni a régi padokban, hol

hirtelen mozdulatú

gárok vagyoni

tiszteletlen- ! gába szeretné visszahelyezni, az az iskola-

lelkében a jszeretetlenség,
~ség minden iránt, ami

tanítójából, utrahosz-

Csak merjen hozzám

gyermek ; akkor igy

ily

hiszen otthon

arctinto-

veszteden ; szat meg azt kiáltja: lássátok, nem mert

szirmokkal, illatját

kerül a/, iskolába. Mily nehéz, néha még í bántani.
lehetetlen

s az lorz

fölsőbbség el

Lapuuk mult számában közöttük a Vasvármegye területén működő összes tanítók
tiz évvel ezelőtt megválasztott permanens
(állandói bizottságának meghívóját a mult
szerdán Szombathelyen a vármegyeháza nagy
termében megtartott népes gyűlésre, a tárgy
sorozattal együtt.

Már maga áz a tény, hogy a kulturmitiiszteri.um áltai összeállított uj fizetésrende
példáján
— akikkel zési tervezet az állami tisztviselőknél ismel
kodott máskorra a megérdemelt meg l a m ú iskolások
szemben
a
tanító
tehetetlen
— fölbuz hátrább akarja szorítani a tanítót, nagy elke
szégyenítéstől. Az ily s o m m á s eljárást
seredést keltett. Fölháborodással tárgyalják
k é s ő b b igy köszönte meg azt nem egy dul a többi rosszra hajló gyermek is é s országszerte az idősebb tanítókra sérelmes
szervezkednek.
Pld.
itt,
a
főváros
kör
meg lett férfi: a j ó Isten áldja kedves
azon intézkedési, hogy az uj rendezéskor a
tanító ur, amiért nyakonteremtett akkor, nyékén egy tanítónőt, ki pedig már szolgálati időt csak 1893-tól kezdve számít
ma netft volnék az, aki vagyok. E j , be háromszoros jutalomban részesült a ta ják. Mélyen bántó az is, hogy az a tanító,
nítás terén kifejtett munkásságáért —- aki ma 30—40 é>e működik, ugyanakaora
rossz kölyök voltam.
...
esy
iskolaköteles gyermek az utcán ok fizetést kapjon, mint az, aki csa|^20 éve szol
Ha a modern n e v e l é s , az átalakult
gál. Méltatlankodással tárgyalták azt a sérel
viszonyok u| rendet teremtettek. Ha már nélkül'szidalmazta és. meg is lökte. És met is, hogy a nők a férfiakénál kevesebb
a
szülök
egynéhánya
pedig
mert
egy
barbár dolog volna a nyirfavessző megfizetést
kapjanak. A nem állami i«kolák
suhog tatása, Vagy. egy-egy. hirtelen te- í rakoncátlankodó gyermeknek- hálrakö- i tanítói követelik az állami tanítókévá) való
nyércsattanás. S ez rendén is volna! A tőtté a kezét, mikor már minden jé egyenlő<fizetést. --

4

ao

KEMENESALJA^

oldal

A gyűlés egyhangúan hozott határoza
tában kívánja, sőt követeli: minthogy az 1907
évi 26. tc. az állami tanitot állami tisztvise
lőnek, a 27 le. a nem állami unitot köz
tisztviselőnek mondja kii osztásáét:.be a ta
nítóság kivétel nélkül a IX., X. és XI. fizetési
osztályba és az ezen fizetési wsztalyokban
levő állami tisztviselőkkel egyenlő elbánásban
részesittessék.
Sürgetik 'tanítóink, hogy a szegény, öreg
nyugalmazott tanítók nyugdijának lölerueléséről is gondoskodás történjek. Sürgetik a taoitoi nyugdíjtörvény revízióját. Kimondotta a
gyűlés, hogy kívánalmait memorandumba fog
lalva eljuttatja az országiiyüléshéz. s kor
mányhoz és támogatás céljából a vármegyei
köztörvenj hatósághoz. Bizik a tanítóság a
magyar sajté támogatásában és fölkéri külö
nösen is a hírlapokat, bogy segítsék a taní
tóságot ügyük állandó felszínen tartásában.
A vármegyehaza nagyterme és karzata
zsufo• • .: megtelt tauitókkal es nőtánitókkal,
számos vendég is érdeklődött a néptanítók
Igye iránt, ezek kOzOtt transz! József dr.
volt főispán, Kiskos helyetles polgármester, a
sajtó több képviselője. — A gyűlést Barabás
György elnOk a következő szavakkai nyi
totta meg:
Tisztelt gyűlést

Kedves

kartársaim'

őszinte, igaz szeretettel üdvözlöm önö
ket és szivemből örülök azon. hogy második
varmegyei egyetemes tanitogyülésüokön ily
tekintélyes számban jelentek meg.
Méltóztatnak tudni, hogy 1903. decem
ber 9-éii tartottunk mi, vármegyénk terilletéa
működő összes tanítók, ugyancsak itt. a vár
megyeházában gyűlést. Mint annak volt elnöke
kötelessegginuek tartom jelentem, hogy az
akkor elfogadott határozati javaslatokat kére
lem alakjában felterjesztettük az országgyű
léshez, a kormányhoz és varmegyénk köztör
vényhatóságához. A hála érzelmével kell
kiemelnem, hogy nemes Vasvármegye tiszti
kara, élen az alispán úrral, ugy annak köztörvényhatósága mindig lelkes támogatója volt
a tanítóságnak.
•
• ..^
Ugyanazon a gyűlésen permanens bizott
ság is választatott. Fájdalom, azóta e bizott
ságnak néhány lelkes tagja jobblétre'költözött.
Legyen áldis emlékükön! Akik pedig még
élünk Évának e siralom-völgyében, e tiz év
alatt is éber figyelemmel és érdeklődéssel
kisérlük a tanítóság jogos és igazságos kérel
mei és követelései ügyében történt eredmé
nyeket.
— —

kább ellenszenvet keltenek azon Ugy iránt,
amelyet a nagy közönség, a társadalom, a
vármegye, »tor.'ényhozas tagjainak legnagyobb
része, az egyhaziiagyok, valamint a sokérdemü
sajtó meleg érdeklődéssel és jóindulattal ka
rolnak (öl:
Azért, szerény egyéni véleményem és
okoskodásom -zerint. sohase túlozzunk, a
célon tul ii* löjjünk és méltatlan, kitörésekkel
ne tereljük el mas lele az irántunk minden
körben mutatkozó rokonszenvet és jóakaratot.'
Ellenben séereisük é- becsül|űk meg
egymást-! Ne Mirjünk meg magunk között
választó falakat t Közö- a sorsunk, közös az
ügy, melyet szolgaiunk : harcoljunk tehát
egyesüli erővel, ii»mes. férfias elszántsággal
es hozzánk illő fegyverrel igazainkért!
Küzdj, k-dv^. K a r t á r s a m es bízva hízzál!
Az állandó bizottsága mai tanilógyülés
korelnök: leendőinek teljesítésével csekélysé
gemet bírta m-'g. É megbízásnak szivea
készséggel megfelelvén, indítványozom, mél
tóztassanak a gyüles vezetésére elnöknek
Somogyi Ferenc szombathelyi kartarsamat
megválasztani!
Hatáfozatilag kimondom, hogy a tisztelt
tanitögyülés Somogyi Ferenc urat a varmegyei
egyetemes lanVtógyüles elnökévé egyhangú
lelkességgel megválasztotta.
Üríimme! üdvözöli, k kedves öcséin és
kartársam az elnöki széken és kérlek, logl.ild
•I díszes helyedet !
- Somogyi FVrvuc - ••iiiibathel'yi községi
iskolai igazgalolaiiilo a unitok tömörülésének
szükségességéről b-*-ze',t. majd Barabás István
a fi/etésreod 7.esrói es a H0 szazaiékos
segítésről, utána Horeczky Gyula a tanítói
nyugdíjtörvény revíziójáról beszélt es agyülés
az általuk előter|osztell határozati javaslatokat
egyhangúlag ellogadta.,
J

Munkám közben.
Munkám közben elmerengek,
Mert fülembe zeng szavad, •
Dolgozni képes nem vagyok,
Látni vágyom arcodat
1

Minileu szó, melyet kiejtek
Mind feléd száll édesem.
Magányomban elmerengek:
Almod

Ncmo.

1 J

Sőt nyugodt lélekkel mondhatom, hogy
a permaueus bizottság tagjai, mint a íanttóegyésüfetek vezetői, nagyon sokat fáradoztak
a tanítóság helyzetének éj limesének rende
zése, illetőleg javítása érdekében. Nincs tehát
igazuk azoknak, akik az öregeket arról vádol
ják, hogy tétlének; hogy csak á diszt és ki
tüntetést viselik.
,
Az idő rövidség* nem engedi, hogy most
•gyes öreg és kerésbb* öreg tanítóknak,
valamint a tanítóegyesületeknek anyagi és
erkölcsi közös érdekünkben teljesített küzdelmérői szóljak ; ellenben határozottan k i kell
jelentenem,' hogy neküuk legkevésbbé van
szükségünk olyan túlbuzgó . férfiak szinte
sérté-báotó, v*gy izgató beszédére, akik in

;

Döbrentei Gábornak
egy kiadatlan levele.
Berzsenyi Farkas atyjának, Berzsenyi Dánielnek-1836. evi február 24-én bekövetkezett
halálát tudatván atyjának barátjával Dobrentey Gáborral, — ezén levélre a következő
levélbeli választ kapta:
Kedves öcsém uram!
Köszönöm tudósítását, de hogy nagynevű
atyja halála felől kellé azt tennie, felette fáj
lalom, utolsó levele szerint én néhai baráto
mat ide vártam e tavaszra, minden versei 's

szain.

prózái kéziratávar, hogy azokat sajloalá együtt
készítsük s a f.irilöiiik is kívánta venni hasz
nát. Tis vártam meg eiebb, bogy saját kezé
vel irt nyugtatványt küldjön a társaságnál
benn levő fizetéséről, mire azt "in-ki osztán
mind|árt inegküldeném..'Bizony fájlalom, hogy
nem inkább ezek történtek.
Szomorú kötelességemet, melyet ahogy
ira . h a rt eiebb düUie. kért,, hiv barát szive
szerint n-ljesitendem.
Megtud am tegnap HeíméCZJ! barátom
válaszából, hogy fizetése másfél évre inacádt
benn e.- igy tóO pengő forintot tészen.
Legjobb

volna, gondolnám most, ha tS

pénzért kegyed maga jflriríe (el édes anyja
átüli irt uyugtátvánnyal '.- meghatalmazással
és a k k . r minden munkái kéziratait elhozhatni
magával hozzam. Egy utóbbi • ) a kritikáról
Dalain van. Kívánnám . » » Aurora

's

Drania

recentsioit. is, melyekei a társasán megbízá
sából irt, de mi.lön később a kritika elha
gyatott a Tudoinanytárból, azokat neki kíván
ságára 1834-ben viss-aadtam. Nagy kár volna
elmaradniok.
Iliket mondott szóval is. amikre mun
kai kiadásában ügyelni kívánt, kegyeddel majd
személyesen közleuém.
Kiadási költséget lehetne venni mindjárt
beDn maradt 6zetésébfll. Talán kellene a ki
adásra vágy *J.OO pengő forint, ami termé
szet szerict örökösei levén a sajátság, négy
szeresen is bekerülne. Két okból óhajtanám
pedig, hogy örökösei költségevei jönnének ki:
1. Inkább illenék,hozzájuk; mim másé
val p.. ii. a tarsaságéval kmlas. Ismertem ba
rátom kényességét s a társaság adván költ
séget a jövedelem is a z é lenne. Amúgy megfordi tátik
2. A társaságnál később jöhetnének csak
ki munkái, mivel t ö b b van már előre elfogadva.
De ezeket csak előlegesen. Semmi két
ségem sincs, hogy Örökösei mindezek felett
raei nem egyezhetnének velem, ki eddig is a
Conversationslexiconba életirását .adam, hogy
barátomnak igasság adassék. Auuál inkább
hiszem mindennek jól eligazithatását, mivel
kegyed most is megbizonyíts dicsőült atyja
könnyező barátjához becses jó indulatját.
Legyünk azért levelezésben. Minélelébb
választ kérek I^vén barátsággal
Kegyed
Buda. mártius 12
alázatos szolgája
1836.
Döbrentei Gábor m. k.
.
Közzé teszi: berzsenyi Dezső.
*) Az eredeti levél azon helyét a moly kirágta,
igy nem olvasható.
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ÖREGEM

is mindig azt mondta, hogy szeplők el
űzésére, valamint finom, poha bőr és
febér teint elérésére és megóvására nincs
jobb szappan, mint a világhírű .Steckenpferd. liliom-tejszappan. Védjegye .Ste-'
ckenpferd. készíti Bergmann et Co.cég
Tetschen á/E. Kapható minden gyógy
szertár, .drogueria, illatszer' és minden e
szakmába vágó üzletben. Darabja 80
fillér. Hasonlóképen csodálatosan beválik
a Bergmann-féle .liánéra* liliomtejkróm
fehér és finom női kezek megóvására,
ennek tubusa 70 fit., mindenütt kapható.

fr. oMal.

H I R E K.

26. szám.
Jnlrosban t e r e m i k A hadügyminiszter
readeletet intézett'a hadkiegészítő parancs
nokságokhoz s utasította Okét, hogy tegyenek
meg minden előkészületet trra, hogy július
végére megtarthassak az országos sorozást
t Azért tolta ki a terminust jnlins végére, mert
közbeesik az aratás időszaka és az aratási
mnnkálatokat nem akarják megzavarni. Ter
mészetesen a sorozást az u| védtrőj»va.«latok
alapján tartjak meg, mely szerint Magyar
ország 136 ezer újoncot állit ki.
I
TtkOllÓ i m o n y . A szombathelyi kir.

1912. évi szeptember hó l é n megkezdeni.
A növendékek 18 éves életkoruk betöltéséig
gyakorlati kiképzés alatt állanak; ezen
kiképzés első félév, ben semmiféle javadal
mazásban nem részesülnek ; az első év második
felében szonban kincstári posta- és távirdthivatalnknál havi 10 korona, a második évben
havi 30 korona, a harmadik évben havi 46
korona és a negyedik évb»n havi 60 korona
napidíj átalányt kapnak. Nem kincstári postaés távírda-hivataloknál a díjazás a növendék
i es postamester között szabad egyezkedés
• tárgya. Az oktatásért azonban a postames
ternek uem szabad dijat szedői. A növen
dékek 18 éves életkoruk bjiöjtése után a
\ posta- é s tavirda-igazgatóJLg ezékhelyéa
i vizsgára bocsájtalnak, a vizsga sikeres lété-)
I tele által posta- és távírda-kezelői, illetve a
szervezt-1 szabályokban rssiQkv* rendszttosl •
I tett állásokra nyernek nsinősűltsegel As kint- .
I veztetesükig részint kfaestari, részint nem
; kincstári posta- és távirdaihivataloknál nyernek
I alkalmazást A kincstári p-t*- és lávirdpI hivataloknál alkalmazottak^ dunokok résziére
| megállapitotoit napidijat elverik. — Budapest,
; 1912. június hó 8-án. Keressedeleműgyi m.
i kir. Miniszter.

Gyülekeietek B t r i i e t y i Jenő mellett
A dunanteli ág. h. ev. gyülekezetek gyűléseiket mostanában tartják es mint bennünk ér
tesítenek, a legtöbb gyülekezet egyhangúlag
elhatározta, hogy szavazatai a felügyelői vá
lasztásnál dr Berzsenyi JenOre adja.
Szabadságon. Somogyi Aladár helybeli
szolgabíró liéllön kezdi meg 6 heti szabadságát | törvényszék Kovács Anna M-meiie-.inili.ilyfai
Djmise. Szarka Valér újonnan felszen I assz.ouyt tékozlás miatt gondnokság alá
telt bencés.áldozópap jóvó vasárnap, július helyezte.
7-én tartja első miséjét, melyre tflbb bencés
Tánciskola. Alig egy pár napja nyitotta
fog jönni városunkba. Az ujmises Szarka
meg Mérő József oki. tánctanító a Korona
József, közbecsülésben
levő
czelldömölki
tzallo nagytermében tánciskoláját, mar is
Dőszabó-ipams polgártársunk fia.
nagy számú növendékek előtt tartja naponta
A pápáéi plebanes nyugalomban. A i táncóráit, ugy elméletileg mint gyakorlatilag.
megyéspüspök Maitz Antal srentszéki taná Városunk színe javának gyermekei társadalmi
csos, pápjci plébánost közel 40 évi buzgó küiömb ég nélkül vesznek reszt a táncórákon,
lelkipásztorkodás után saját kérelmére a kik odaadó ügyelemmel hallgatlak a mesterük
székeskaptalan véleményezése alapján nyug er.lv>.- szító elfiadasaiti A tanfolyamra növen
díjazta. Ezen
megüresedett plébániára a dékek meg mindig leKétetntk és kívánatra
Lopai. Takács Gábor pápoci lakos záfolyamodványok augusztus l-íg adhatok be. egyes hazaknál privát is elfogad növendékeket J ratlan kamrájából f. hó 22-én Boros StnMaitz Antal Szombathelyre költözik.
az Összes és egyes láncok tanítására. A nö dorne született Imre Anna pápoci lakos egy
vindely zsirt ellopott A lopást beismerte, a
A cielldömólki raadetö pályaudvar. vendékek ez ideig is szép haladást tanúsítanak,
csendőrség feljelentette.
A kereskedelmi miniszttt-r leírathat értesítette | g y szombattól lógva a tanítás, -már zenére
Eilépoft liánt. Steiusr Uynla inagyará varmegyét, hogy e Czelldömöik állomáson történik, vasárnap pedig Osszgyakortat lesz gencsi lakos rétjéről f. hó 23-an Dedics Fe
tervezett rendező pályaudvar közigazgatási nem növendékek részere 60 üli belépfldij renc és Karoly magyargencsi lakosok 3 sze
kér szénát elloptak 150 korona értékben. A
bejárasat Korányi Kálmán műszaki főtanácsos mellett.
tetteseket feljelentették.
vezetése alatt elrendelte es a/ eljárás meg
Iskola fejlesztés. A m kir. vallás es
Tincmnlatli|. A helybeli poig. olvasókezdésének idejéül július ho 9 tnrk délelőtti
közoktaiasügyi miniszter a merseváti községi [
eT"iparlestülel együttes mulatságát ma
9 orájaf Czelldömöik községhazahoz kitűzte.
iskolánál » második tauilói állás szervezésé- j
„ OriET-szálloda kerthelyiségébeu.
Termésieti kincsek című, lapunk ,
Ki-in
-, hogy városunk közönsége ezen
mult szamában közölt vezércikk irója bambán \
"f
'
engedélyét ...égadta és a t t
Győryy, sarvan igazgatótanitó, akinek neve ! nitói fizetés kiegészítésére 900 korona állam mulatságot, mely egyúttal jótékony célt is
a cikk alatt nyomdai tévedésből maradt el. ' segélyt elvileg engedélyezett
szolgál, tömegesen jelenik meg.
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Harbst Qéia, köztiszteletben állo alis- I
pániink szülővárosa Németujvar, iúlius 7-én
Fényes ünnep keretében fogja -alispánunkat I
díszpolgárává lelavatm, amelyre a nag) község |
elöljárósága Vasvarmegye tisztikarát és közörl•étjét is meghívta. Értesülésünk szerint a disiOnnepeu járásunkból is számosan vesznek részt.
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Pályázat A posta-, távírda- és táv
beszélő-kezelési szolgalatban való kiképzés
acéljából a m. kir. posta-.tavirda- és távbeszélő
hivatalokhoz novenedegek vétel-ek fel. Nö
vendékké való felvételért azon magyar- honos
ifjak pályázhaliiak. kik a magyar nyelvet j
(hurvát-szlavonorszagi illetőségűek a horvát
Tanulmányúton. A sümegi all reál- martét) szóban és írásba., birjak ; továbbá
iskola IV. osztályú növendékei Fischer Fe a középiskola IV. vagy ezzel egyenlő rangú
más iskola megfelelő osztálya*, hazai tanin
renc tanár vezetésévet tegnap Budapestről tézetben siketre! .«tezték, líTvesue! nem
jövel városunkon keresztül — 4 napos ki
fiatalabbak és 16 evesnél nem idősebbek ; as
| iskola bevégzése es a növendékké való felvétel
rándulás után — haza mentek Sümegre.
Ugy halljuk, hogy a sárvári áll. jvolgari 'között azonban legfeljebb egy évi megszakítás
I lehet, mely esetben lile esen igazolni kell,
fiúiskolába jaró czelldömölki tanulok közül
' hogy ezen egy ev alalt az illető hol tartoztöbben .elhasallak.. Mi azt hisszük, hogy a 1 kódolt és mivel foglalkozott. Ezen feltételeken
lustaságon kivül hozzájárult az is, hogy a I kivfll a pályázók községi erkölcsi bizonyiivannyar feddhetetlen magaviseletüket, közhamintegy 50 tanuló minden reggel vonaton
tósagi orvosi bizonyítvánnyal pedig ép és
ment és délután, illetteste ugyancsak vona
' egészséges, a posta . unnia- és távbeszélő
ton jött, mely utazás- és az állomásokon I szolgalatra testileg alkalmas voltokat is igatörtént várakozások alatt oly éppen nem i zolni tartoznak. A felvételért sajátkezflleg irt,
diákhoz illő módon viselkedtek, hogy az | ivenkint egy koronás pen. ügyi bélyeggel
intézet igazgatóságához folyton csak a pana ellátott és a fent elösurolt feltételekét igazoló
okmányokkal felszerelt kérvénnyel, 1912. évi
szok érkeztek. Igy aztán ne is csudálkozzanak
július ho 15-ig lehet folyamodni. A kérvény az
az e.-etben a szülők, ha a tanán kar a sok illető posta- és távirda-igazgatósaghoz cimezvt
haszontalan figyelmeztetés, dorgálás és fe azon posta- és távirda-hivatalnal nyújtandó
gyelmi bünletes után igy büntet a legsúlyo be, hová a folyamodó növendékké való fel
sabban: Hisz' a legtöbb, szülő tudóit gyer vételét óhajtja A folyamodványokra a szü
lőknek, illetve árváknál a gyámnak beleegyező
meke rossz viseletéről: de ha nem segített
nyilatkozata is reávezetendő. Mely kincstári
rajta! Igy és ezért ha büntetett a tanári'kar, és mely nem kincstári posta- és távírda
jód tette; legalább a nem, »diák..nák valók hivatalok vannak növendékak felvételére fel
hatalmazva, arra nézve bármelyik posta- ét
távol maradnak az intézettől!
TttZ CieUáémoIkBa. Szerdán éjjel távirdt-igazgatosag, illetve h i v a t a l tájékozást
nyújt. Budapesti posta- és, távírda-hivataloknál
kigyúlt Geiger Autalné pajtája és leégett. A
kiképzésre csak oly növendékek vehetők fel,
pajtában volt egy cséplőgép is, amely a paj
kik helyben szülőknél vagy rokonaiknál Itkntk.
tával egyOlt 2000 korona értékben elégett. A
A l-lve; l n ö v e n d é k e k kötelesek .1 szolgalatot
tü/et, m .'ytie.k kele'.ééz.'-e tsmervlleiv a
íz értesítése keihez vétele után legkésőbb
tűzoltók oltottas el.

Tilos a forint. Egy snprunmegyti kéz
ségben a következő hirdetést ragasztották ki
a községházára: .Közhírré tétetik először,
miszerint a forint-krajcár számítás a mai
naptól fogva tilttlik; csak korona fillérekben
szabad számolni, aki ez elltn vét, kihágást
küvel ei es ötven forint pénzbírságra ítélte
tik — Másodszor: Salamon Jóskánál a mar
ha lins nyolcvan krajcár.
Kereskedő előfizetőnknek azt (eleljfik,
hogy csau az házalhat, illetőleg •• alhat por
tékát, akitek arra iparhatesági (szolgabirósagl
engedélye és igazolványa van: ellenkező eset
ben a házaló áros löljeleutendá.
—
Győztes magyar labdarugók. Slocholmbtii.' mint onnét egy barátunk táviratozza, t
magyarok válogatott l a b d a r u g ó csapata, mult
vasárnap mérkőzött meg a norvégek legjobb
csapatával. Az óriási számú közönség jelen
léte mellett megtartott küzdelem eredménye
az lett, hogy a norvégok vereséget szenved
tek. A magyarok 6 :0 arányban győztek.
Nevezetes évfordnlo. Június 24-én
volt. a 46 ik évfordulója annak a napnak,
hogy Albrecht főherceg vezetése alatt álló
osztrák hadsereg 1866-ban Custozzánál meg
verte az olasz király seregét. A csata évfor
dulóját fényesen megünnepelte a soproni gya
logezred is, amely annak idtjén részt vett a
csatában.
Az amerikai inagyír btnkeilon Mint
nekünk newyorki előfizetőst -rja. a Newyorkban alapított .Amerikai Magyar Bank«íTraaiatlantic Trust Companyl iránt nagyfokú ellen-,
szenvvel viseltetnek A kedvezőtlen hangulat
oka, hogy a bank igazgatóságának több, a
munkásság lenyűgözője gyanánt ismert gyár
igazgató a tagja. Ily anspiciumok mellett az
uj hank sem f"» jobban holdosolni. mint a
régi, amelynek tudvalevőleg fül kellett szá
molnia.

6 oldal.
Nyugslombs vonuló pap. Mar többször
hallottuk é hírt, de most ez egyszer hiszünk
neki. mert alighanem komoly aa elhatározás
Ugyanis Kornfeind Vince jánoeházai plébános
szeptember 7-én moodja araoymiséjét s azu
tán mégérdemelt nyugalomba vonul. Az 50
éves papi működésből 30 évet Jánőshazán
tOltOtt el. Aranymiséje alkalmából tiszteletére
a r. kath. közönség nagy ünnepélyre készOI.
Síineszek Jsnosházán. Halasz Alfréd
igazgató társulata Janoshszán tart előadásokat
változatos műsor mailéit. A társulat a Koronsazallb nyári aranajaban játszik.
Szentgotthárdon ma van az ottani
önkéntes tttzolloegyletnek 4 0 éves jubileumi
Onaepe. amely alkalommal a Vuvarmegyei
öok. lüznllóegylelek szövetsége is evi rendes
közgyűlését mégtartja. A czelldömölki »nk.
tQzoltoegylel képviseletében •'• tag jelent meg.
Vssiedelmss lóvés
Németh István.
Németh Imre. I.aj • Erzsi és Eger Msri s
karaksi alapítványi erdőbe mentek epreszni.
Mikor Kiss Jozset erdöort megláttak, futni
kezdtek s erre utánuk lőtt. Németh Istvánt
Inalta a sret. aki ep;«n hátra nézett. Az első
segélyben dr. Gö.zl Gyula részesítene, aki 30
napig gyógyuló lirsli sértési konstatált. A
gyereket Budapestre szállították, hogy orvo
soljak - Az erdöör ugy adja elő az esetet,
hogy ó kezében tartott puskával felszólította
a gyerekeket, akik kő/.őtt István apja. Németh
József is olt volt ; de mivel nem alloitak
meg, futott utánunk es eközben puskája egy
bokorban fennakadva, véletlenül elsült.
Peronosipera. A változó időjárás a
peronoszporanak tgen kedvező. Ilyen voll a
mull heti időjárásunk is. é s ennek tulajdo
nítható, hogy vidékünkön hely lyel-közzel
mutatkozik a karlevő gomba feliepése. Míg
a baj nagyobb erővel fei nem lép, előzzük
mex a bajt es vessünk gátat a permetezéssel
és rezkénporozassal elterjedésének, mert más
kép kiszámíthatatlan kart szenvedünk.
A magyar közönség előtt eléggé ismert
volt edd g is a Kolozsvári illeinrich féle)
gkogyszappangyar kivalo hírneve. d» mégis
nagy rekordot jelent, hogy egy élelmes nagy
amerikai cég éri KKiOOii K értékű szappan
átvételére kötelezte le magát
Vasntmenti tüzek. A nyan gyakori
vrsutmeim tüzek megga:>a*ara. a hatáság az
alábbi felhívást iutézi ezúton az erdekeltekhez.
•Felhívatnak azok a földbirtokosok es földbérlök, ki .nek birtokaik a vasút menten vannak,
ar üzletszabályzat értelmében 90 tneter távol
ságban rakassak le terményeikel, azok pedig,
akiknek a birtokán a termény birtok keskrny-
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ségénél fogva elhelyezhető nem volna, hor
dassak él, addig is azonban az elhelyezett
termény es a vasul kőzett való urlon széles
sávokat azsntsanak lel. A lábon álló termé
nyekben és a száraz tarló álul okozható
tűzkárok lehető megakadályozása végett a
pályaszomszédok a pálya és .a földbirtok elha
tárolásánál barázdál húzzanak.*
Foldmives iskola vonatén. Nálunk még
az iskolákban sem lamtanak mezőgazdaságot,
Amerikában még a vonatról is tanítják. A
Pennsylvania vasúttársaság egy vonatot sze
relt löl szükséges tanerőkkel és tanszerekkel.
A vonat 17 helyen állott meg s mindenütt
több előadást is tartottak ' Egy-egy előadás
50 percig tartott. Az előadók az állami
mezőgazdasági főiskola tanárai a hallgatók
pedig a vasul mentén levő tanyák és földek
tulajdonosai-. Az előadások a mezőgazdaság
ujabb vívmányaira vonatkoznak
Az iskola
teli hónapokban utazik s oly nagy a laloeatottsag. hog| ., vidék gazdaságilag nagy mér
tékben emelkedik. íme a példa, hogy a va
sul kultúrát, gazdagságot, jólétet tud te
remteni.

•eiőgaadasági sztrájk Közeledvén az
aratás, maris itt-ott aratószlrajknt jelentenek.
Baranyában is aram es caalédszlrajk készül
július 2-ára Tekintve a mai forradalmi álla
potot, több heiyen
i ki fog törni. Erre a
legfelsőbb körökben i." el lehetnek készülve,
• Habar felül a gálya s-alul a víznek árja.
mégis a viz az úr. •
A jog. > jó öreg,. Mózes László, az
nrszav legönzellenebb fiskálisa, kt minden
csirkefogó ügyéi ingyen »vádolja*, • kinek a
pesli jasszók m»st két esztendővel ezelőtt
azzal tizeitek meg, hogy távollétében aggle
gényt lakását az utolsó tűig kiürítenék —
ved egy pesti csirkefogót.
A kir. "igyész tartja éppen a vádbeszédet melynek Unalma alatt Mózes bácsi foly.
ton csóválja t fejéi s tagadólag integet.
Végre az. ütyis7 me
ka , s ÍZŐ! :
— Kérem a nagyságos Elnök urat
tessék rendreutasítani a védőt . engem igen
zavar beszedemben az, hogy a védő ur folyton
a fejet rázza ! ,
Mire felpattant az öreg - de nrökké
fiatal — Mózes :
• _
• — Nagyságos JJúök ur ' Kikérem ma
gamnak, hogy az Rgyesz.nrengem dirigáljon.
Ha az ő fejet ráznám, szólhatna. — de a
magam fejet akkor rázom, amikor tetszik . . . !

26. s z á m .
Uj szemelydijsiabás a Dili vasúton.
Az 1912. ev július 1-en nemcsak a m. kir.
államvasuukou, hanem a déli vasul vonalain
is uj személydijszabas lép életbe, még pedig
olyan, mint az^államvasulaké. A balatontavi
ffirdóforgalnmban is uj díjszabás lesz.
Jshann, Johaan ' — szól egyik vendég
is, meg a másik is a pincérnek, de az csak
bólintgat tovább. Hogy a ketya. meg a macska
ragja meg ezt a frátert, még csak esté fél
tizenegy, ez meg már aluszik, mint a büdös
bunda J'ihann. pincér, Kellner. fráter! auf!
föl ? . . . Következik az üvegekkél való csö
römpölés: Hé, Johann! . . . Ihol e! Az egyik
vendég nyájas, csöndes hangon odaszól: Ét
termi hivatalnok ur, még három decit kérek
szent Jánosnak' . . . Erre hirtelen oda ugrik
a szelíd tekintetű Johann: Szolgálaljara ké
rem, azonnal . . méltóztassék . . .
Kétt hazak raktáron. A nagyszerűen
föllendülő Argentína ugyancsak túltesz rajtunk.
Az > Argentínai Hetilapéban olvassuk a kö
vetkező hirdetési: Johannáén und Cia. Paseo
Colon 1580. Buenos Aires. — Szétszedhető
faépületek minden nagyságban.

Bittat házaspár. A Soproni Napló írja:
I > Lajos iiiosonszetitpéteri korcsmáros f.
évi május ho 9-én a Kacsbodrogvármegyébén
levő Kagymas községbe utazott, hogy ott bort
vásároljon Otthou maradt fiatal felesege azóta
hiába várta haza, nem érkezett meg, helyette
azonban folyó hó 13-án megjelent a korcs
maros házánál egy ŐO év körüli asszony, aki
azt mondta, hogy 0 tudja, hol van Latig Já
nos és el is vezeti hozzá a feleségéi. Másnap
aztán mmilkettiii elutaztak Bécs felé a azóta
l.angnénak is nyoma veszett. Minthogy nagy
a gyanú, hogy a korcsmáros bűntény áldozata
lelt. lelesége pt dig keritók kezébe esett, a
a rei dórseg elrendelte V legszélesebb körfl
nyomozást.
A korom mint trágya..', háziasszonyok
rém* e.- sok bosszúsagt.ak okozója, a korom,
pompás növényi tragyaszeriil használható,
minthogy bizonyos, hogy igen sok-kertész.a
korom alkalmazásának köszöni növényei üde,
zöld szinet és bujaságát. A gyümölcsfák ter
mőképességére is kitűnő halassal van a korom
— s ezzel trágyázva, faitik állandó termések
kel jutalmaznak. De trágyául nem szabad a
kormot tisztán alkarmazni. hanem vizzel kell
keverni, illetve abban föloldani, egy kilogramm
koromra mintegy l'jt liter vizet számítva, s
ezl az oldatot ugy- kell elkészíteni, hogy a
korom először forró lúggal lesz leör.tve és
csak ezután adjunk hozzá megfelelő mennyi
ségü allotl vizet, vagy még jobb az esővíz.

A jó tanács
olcsó!

A rossz tanács
drága!

Vásároljon csakis jó moso.-zereket,
mert csakis ezek olc ok a hasz
nálatban) mivel kiadósak és a ruhát
kímélik Kérjük, a bevásárlásnál
figyeljen a »SCHICHT« névre es
a »SZARVAS« védjegyre, mert
ezek védik meg ruhaneműjét csekélyértékü mosószerek állal oko
zott rongálástól. Ezen védjegyek
szavatolnak a tökéletes tisztaságért!

Ne kövesse azon rossz tanácsokat,
melyek Ont »0LCS0« s külsőleg
a SCHICIIT -SZARVAS. MOSÓ
SZAPPANHOZ hasonló mosósze
rek vásárlására akarják birni. AZ
olcsó mosószerek a legdrágábbak
és mindenkit . óvnunk kell ilyenek
hasznalatától, mert ezek a legtöbb
esetben tisztátalanok, inkább a
ruhát es a kezeket támadják meg,
mint a .szennyet és a ruhának
kellemetlen szagot adnak. '

A ruha beáztatására a leg
jobb sier az „ASSZONYDI
CSÉRET" mosópor.

A ruha beáztatására a leg
jobb szer a i „ASSSONYDIC S E R E T " mosópor.
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"k csendoraitisitek lizetesjaiitasa. A
fon'"- s amellett nehéz, edzet! fizikumot is
megőrző szolgalathoz 'képest vajmi' silányul
voltak fizetve eddig * •• i..r i .,-;•:•Most
végre i kozbtztoaság M derék katonaira t>
jobb napok következnek. A honvédelmi mi
niszter ti i. a rendeleti közlöny legutóbbi
számában közli azt az örvemleus liirt. am«ly
jobb anjagi javadalmazást jelent a esendöralti*/!'k;e k. E-verinl a csendőr fizetése U<H•
koronáról lOÜO-re, az őr.vezető őrmestereké
1210 ról 13<ióra es a jiinuörin*-i»reke 1300rol ltSOO koronára emelkedik, E/enkivUl 24
even át emelkedő maximális evi ,700 korona
pótdijat i- kapnak az altisztek a/ eddui Ifi
even at emelkedő —
legnagyobb 50(1
korona helyett. Minden IS.nrattSkulszotaátal
után pedig a csendőr 1 korona, az őrsvezetflQrmester pedig t korona 20 fi. er dijat k-np.
: Eddig 24 ora után 80 fillér "v..It minitö-isir
a pótdíj.) .4 kinevezett jara-őr.rz-tó ezeken
kivti: még -30 fiitér napi pótdíjat kap: A rubsátalányl is évi 170 koronára emelték lei..A
pótdíjat iinr maius 1-tól. a többi fi/el-sjavitasok pedig a jövő evle-n lepn-k eietbé. A
Rendeleti Közlöny egyidejűleg az altiszti ruhazetra i= tartalmaz változásokat. Igy az u. n.
zubbony zsinór nélkOl hordandó. A mostani
sapka helyett tiszti sapkát, büzervőröa szegélyezé-se!. a/, önálló örsparancsnokok pedig
msgkQlönbözletésQI a hajtókán fémgömböt
viselnek.
--

'26. szára.

A sertésgondnok. A paszta romantiká
Építőmestereinknek é< a művészetet
jának beton»gz*tt. S-m a pá-ztortUz sem a \ kedvelő-közönségnek egy folyóiratot ajánlunk
furulyaszo neia eidekii a'mai kor ernbtreit. I figyelinokbe A múlt heten jelent meg Buda
De nemcsak nem ei.jeku.Vn.em r-gi ha- ! pesten Kakosi Tib>rszerkesztésében »A Lakás
gyományos elnevezéseket u ujjal szereti föl- •ItiterieuK (olvasd : eterjör = tulajdonkeppen
cserélni. .U-., ékes peldi erre iz alábbi makói egy lakás hallejét jelenti) képes folyóirat
eset. A minap egfWzséeflgyi vizsgálat Vo!i a legújabb szama. Az impozáns külsejű, tárta
városban S .rra terítitek a •sertéshi/lalö-l.otyek imban es illusztrációkban gazdag folyóirat
is Párka Imre , | v..r..-i Ul.-inve.nak, aki az értékes es gyakorlati célokat szolgáin cikkekét
ilyen hivatalos vizsgalatokat barátságos sza közöl szakirodalmunk legkiválóbb esztétikusa
vakkal uoku iiép*zero*ilftti s az alkalmazot itól = " szeptaiitudósaito), mdépitészektel éa
takkal b.--/ei.j ..,..>„. ../..g,,!! elegy,,lm, amikor iparművészektől. A folyóirat építészeti és
a .11111 ••/>.:•.• ,.r(. fejtfllll ei'V „zep sxaUegéaj, képzómflvészeti rovata tartalmával nemcsak
aki porge kalappal kesében, . ••delinesvn kő- a szakemberek, hanem a művészelet ked
szOniötie a népssert föorvo-i '
Hit öcsém, velő közön-eg körelwn is nlenk föltűnést kelt.
magának nii itt a foglaUn/asa ?~A legény
Érdekes. A nagyváradi Tisza-szobor
megkö-/'.nl te a torkát
, e j , mesén vála bizotuag felhívására eddigelé vagy 15 szob
szolt: f.n. . ran serlesqnnilnnk vagyok itt rász e> építőművész kerté ki a szobor hely
jelöniéi E ii . • a -er-ingondnok müveit, színrajzai. Ezek közöli csak egy volt ismert
modern "tiiDer. kitonik aoooi .'hogy 'Tytífior műves/, i s .unosujvári fegyház lakója: Finta
az urak eiroenlek, nem mondta: l«ten . elük, Sándor. 1. fi rfiu mar többször hallatta nevet;
vany I-t.nnek .janr..i. ; \ igy j . i szerepeiével még nagy művész lehel belőle.
járjanak! !•••-,. .- íja n i s ' Hatom: Jó napot
kivárnak!
a

r

,

A kártékony áltatok irtása. A iödraivelé-ftgyi miniszter z n*-/-» törvényhatósá
gokat körrendeletben felhívta arra, hogy a
mezői'a/'í.a-agra karo- rovarok irtásáról gon
doskodjanak, nevezetesen elrendelte, hogy a
gyümölcsfák kártékony hernyóit minden bírtokm a fak nigyeinek fakadasa slÖtt és kéj sőhbi megjelenésűk alkalmával i> megfelelően
l pusztítani köteles. Elrendelte a verteto. nemkülönben a szőlőkben mutatkozó darazsak irta! sál. A f".> dniivelésügyi imni-'.ter rendeletiben
I .-ulyos bírságol helyez kilátásba azok részéré,
i ak:k az említett rovarok irtása' nem teljesí
tik. Azt is mondja a miniszter ur rendeltében,
hogy amennyiben a védekezés céUzertl-ege
| tekintetében felmérőit esetekből kilolyólag
legközelebbi sz-akwrerfl tájékoztatások lennének
szükségesek, vagy a mezőgazdaságot kár-.siló
más a'latok lepnének fei .eszelyeztetőrhodon,
• a védekezés teendőire nézve a in. kir. rovarI tani állomás rBudape-t II. jnlézet u. 1.) az
i érdeklődök megkeresésére m> gsdja a szüksé
ges uth ligazilasokat. A miniszter urnák jo
j akari'r rendeletet a magunk részérő' "kiegéI sziljtik az/.ai a inegjegy-esse!, hogy miuileii
I gyümölcstermelő, magának, gazdatarsainak és
i a basának akkor tesz jo és hasznos szolgáj laUit, ha nem várva he rendeletet, felhívást,
l figyelmeztetést és utasítási, irtja, pusztítja kí
méletlenül mindenütt és minden időben a gyü
mölcsfák rovar- ellenségeit és kíméli az ő hasz
nos m..nka-itt, a madarakat.
_:
•egértette. Bité: Tanú, mi a vallása ?
'Tana: Tót zember vagyam.
Bíró: Nem érteit meg, azt kérdem, hogy
milyen vallású ?

Sopronban nagy boscsarnnkot fognak
fölállítani, amely 20 zart éa ti négyszögméte
res alapterületi' helyiségből alljuii. es am-ly
20 ez- r koronába keiül. E'.'itz összeg 10 év
alatt akkor is megtérül, ha egy-egy helyisig
gel csak lfiO koronáért adna bérbe Sopron
városa.
I g a i o l v á n y o s altisztek előnye A ko
róna kívánságára a kormány nagy >ulyt he
lyez arra, hogy ugy az államnál, mint a tör
vényhatóságoknál kinevezés alá kerü.ó segéd
tiszti, kezelői, weoval ax összes kisebb állásokba
igazulványos altisztek, katonailag fegyelmezett
alkalmazottak kerüljenek. Erre vonatkozólag
•A következó argumentumokkal állanak alö:
Azok az emberek, akik a kaszárnyákban ta
nulnak meg engedelmeskedni . s a fi'ilsőbliseg
parancsát vakon kövelik, s polgári hivatalok
ban, közszolgálatban, mindenün
szátstorjob
ban beválnak, mint akiket a polgári nevelés
az anarchiára vezető nagy 'tabatlság ké
nyeztetett el. Fegyelem-nelkűl nem képzelhető
közrend A szabad akarat, fékezhetetlen sza
badság isidet megteremti az.önkény-uralmat.
Erre mutat, hogy lassankint a polgári hiva
talokba is berakják., a katonákat. MiudeuQvé
igazolványos altiszteket kell a kisebb állasokba
kinevezni, mert a katonailag fegyelmezett
Tanú: Hát mondani: tót!
alkalmazottak sokkal megbízhatóbbak, mint a
Bíró: Hat milyen templomba jár imád
fegyelmezetlen emberek. (Mit szólnak e spór- kozni ? \
tai kijelentéshez a polgári nevelésű ifjak ?)
Tanú: Ság a mtenkba.
^- . .
ziófoki guiaiynlés beszédei. A
Nyolc osztálya népiskolák. Diósgyőr
ben az állami vasgyárral kapcsolatosan és Magyar Gazdaszövetség, tekintettel ama rend
Torzsán iBácsbodrogvármeg-yében) ez évi szep kívüli érdeklődésre, amellyel a siófoki orszá
temberben nyolc osztályú elemi iskola nyílik gos jza.olagyülés határozatai találkozuak or
meg. Ez a két iskola első ebben a nemben szágszerte a gazdatársadalom körében, gon
doskodott arról, hogy az agráriusok egyik
Magyarországon.
Pénz, pénz, pénz I Berlinből írjak, hogy vezető lapja, a Gazdaszövetség. most meg
a német birodalmi bank középponti igazgató jeleni számát, mely bő terjedelemben közli a
sága a kamatlábat ö: százalékról 4 /,°'o-ra, nagys.abásu g)(llé.s lefolyását, kívánatra min
a lombard kamatlábat ö'/ */o ra leszállították. den érdeklődő díjtalanul megkaphatja A nagyUgyanis az érckészlet 100 millió márkával gyllés beszédeit szószeriut közli a Gazdák
magasabb, mint a műit évben; ez okból a
birodalmi bimt~ igazgatósága nem akart tovább Szemléje, melyet ugyancsak a Gazdaszövetség
habozni és a gazdasági
életnek a kamatláb küld meg bárkinek, aki 20 fillért portóra küld.
fél százalékos leszállításával kívánt segítsé
Cukorgyár alapítások. A nagyobb
gért lenni. — Mit csinálnak az osztrák és a mérvű répatermalés miatt hazánkban 10 uj
magyar nagy bankok? Nálunk a pénzpiac cukorgyár fog épülni, még pedig; Kaposváron,
feszült, ergo: drága a pénz! Már pedig most
is csak ugy van, hogy igaza van. a németnek: NyitravölgySn, Zoraborban, Pozsegáhan, Zimonyban és Balassagyarmaton.
Geld regiért die Welt.
1
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> Imád iág.

Irta: Afvra István.
Aki igazgatod
A/ idők folyásai:
Hatasd meg, Uienam,
Szivem dobogását!
S akadozó szavam
Ne vesd el, ne vesd meg:
Esztendők halárán
Ha .i -zent nevednek!
Templomodban vagyunk,
Kit ke/ed tartott fenn
Esztendők tizem
Annyi fergetegbeo;
' Te tudod, lakozó '
Lelke aki voltál:
Hogy az iskolának
-Viliden sarka oltár.
Nevendék szivekbe
Neved ut vesiék be.
Ki vagy mindeneknek
Kezdetű és vége;
Különibség c in... r közt
Itt so e lehetett:
Mindeneket egygyé
i Heit a Szeretet.
,
Esztendők tizein
Kik itt nevekeduek
S általad embernyi
Emberekké lettek.
A m i : Színed előtt
Imitten hallottak,
Őket ngy-e atérl
S abban megtartottad?
S Ins/ik, hogy Te áldod
Megszántotl mezeink,
S áldozatnak veszed
Verejtekcseppjeink;
Hiszik, hogy a munka
A legnagyobb szentség;
A Te veled köiött
Leghívebb szövetség.
íísa. Uram, Istenem,
Kezem összeteszem,
Idókuek mesgyéjén
Hozzád esedezem:
Aldd meg eatáo is a
Jövendők templomát;
Igaz hajlékodat —
Alid meg at iskolát'.
Légy az Erősségé,
Légy Világosságai
Lelke, Hite, Vágya,
Szava. Szabadsága!
Az élő Igazság
Minden gondolatban —
Időtlén időkig
Minden pillanatban!
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Tisztán

Hölgyeket
a Ugiijalbpalivalszerint

é s világosan ugy k^rie é s fo
gadia "1, has/.appant vesz, hogv

havi

KOLOZSVÁRI
(HE I N R I e f f é l e )

•I koronáért,

f é s ü l ö k .
-Mulatságok, avagy egyes
alkalmakra a legpontosabban
végzem a fésülési megbízást
A hölgyek szíves pártfo
gását kén-e
kiváló tisztelettel
Németh Emília
OzeHdötnőIk Berzsenyi-féle ház.
(Postával szemben 1

-

a
a
a
a
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Szobafestéseket,
cini es templomfesteseket. má
zolásokat, úgyszintén a szoba
festői

szakba vágó munkákat

jutányos áron

a a legnagyobb megelégedésre
a készítem.
a
a Horváth Lajos
ff
a szoba, címfestő é s mázoló
H

§
1

I

Halók, ebédifik.uriszobák,szalonok,
teljes szálloda, kávéház, vendéglő és
kastélyberendezések, vas- és rézbutorok, szőnyegek, függönyök, csillá
rok, zongorák szállíttatnak bárhová

I

Díszes nagy butoralbum 1 K,
Tel;es berendezésnél utazó minták
kal díjmentesen küldetik bárhova

M O D E R N
Bndapesl, I V Gerlóczy-n 7.
mellett.)

FORHIN" nai

permetez,
mert a FORHIN

-ször
Kevesebb
a gond,

szor

Kevesebb

a munka,

szor
Kevesebb,
ainunkabér!

sokszorta megjavított

BORDÓI KEVERÉK
kész

állapotban'

Nagyon e r ő s e n tapad a ned
ve-, l e v é l r e isi
Bármily háMnatnal perme
tezhet vele* Semmi ü l e d é k e
nincs! S z á m t a l a n e l i s m e r ő
nyilatkozat! Gyártjuk az ed
dig dr. Aschenbrandl szaba
dalmái k é p n e t t Rezkénport
és boráét port is Kérten i n - ,
g y c n é i b é r m e n t v e leírást a

F 0 R H I N-gyártól,
Budapest, V I . Váczi-ut S&

(Ssölö-vendéglö mellett.)

aEaEEEEEEEEEEEEEEí
villamos-üzemü faapritó vállalata.
Cipóm szép es tökéletes
Benn* járni élvezetes
Mert .ha cipót i zetrzek. varrok.
Rajt' van

Tisztelettel bozdro a n. é. közönség tudomására, hogy Czelldöniótkön

villamos erőre berendezett

í a a p r i t ó-v á l l a l a t o t
létesítettem. A faaprittaló közönségre nézve "ttagy előny háramlik eb
ből, mért tűzifáját mindenki tetemesen olcsóbban apriuathatja fel, az
apritnsi művelet r ö v i d e d é i g tartó é s ami fődolog, nem kell favágó
embereket keresni es akkor is napokig várni, mig azok ázt összevágják.
A villamosvezeték mentén, ugy attól 150 méter távolságra is
eszközölhető a faapritás az itt jelzett olcsó aron: ölenként fűrészelés,
aprítás 7 K 20 fillér

RIMA
kaucsuk sarok . ,

I

Lakberendezési Vállalat

Czelldömőlk, Kls-ntca 2 az

A mesterdalnok . . .

I

készpénzért vagy rendkívül
előnyös fizetési feltételekkel

A kolozsvári
gyögyszsppan-gyár
azért lelt .i'ághirii, meri a legdrá
gább é- teljesen ártalmatlan anyag
ból készíti szappauait.

EaEE3FJFJ2EEEEEEEIi

g
a

Glycerin szappan
Tojás
Mandula
Márvány

BUTO

Csak fűrészelés ölenként 5 K. Kisebb mennyiségű aprítást is el'vállalok. Ugy a téli, mint a nyári időszakban a lenti árak nem fognak
változni. - ^ M e g k e r e s é s e k e t kérem lakásomra: Czelldömőlk
Szent-

háromság-tér (Kohn Sándor-féle ház).
Ezen qj -vállalatomhoz a n. é. közönség becses pártfogását kérve
vagyok, kiváló tisztelettel
:•'...

Varga György.
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K E Z I K

Pipitér-virág,
szárogatva

aki maradi é s csak ahhoz van
bizalma,

amit

szám.

már ismer! !

bármily nagy

Tegyen kísérletet a

mennyiségben

megvételre kerestetik.

!i S Z Á N T Ó I

Bővebbet

a

kiadóhiva

talban.
természetes sávaoyuvizsel

ha beteg

é s igya, amikor e g é s z s é g e s ,
|

hogy

ne legyen beteg!
Krós kalciumtartalma miatt

gyenge gyermeknek
a leghasznosabb csontképező asz
tali itala.
Melegített aliapotban tüdőbetegek
részére kitűnő gyógyital.
A pontos, rendszeres e m é s z t é s leg
biztosabb szabályozója.
Háztartások' részere nagy palackok
ban is kapható bai mely füszeriizletbe
Ahol nem volna, forduljon a leg
közelebbi főraktárhoz.
Föelárusitó:

Heimler Adolf Fiai
fttszerkereskedése

Czelldömölk.

Szalay Gyula temetkezési vállalata Czelldömölk, Sági-utca.
Nagy választékban raktáron tartok díszes érc es fakoporsókat.
koszorúkat é s minden a temetkezéshez szükséges cikkeket.
/•
Hullaszallitást s minden' e^yéb megbízást a legnagyobb gonddal,
pontossággal végezek ugv, li«cy a gyászolótcsaládnak akár helyben,
akár vidéken, miró! sem Kell gondoskodnia.
Temetéseket » légegyazértíbbtőL, a b g i i i s / i s e l i h e k i . ' elvállalok é s
azokat a kegyelet megadásával vegz-ni Ravatalokat felállítok: melycélra pompás díszletek állanak rendelkezésemre.
_
\
Városunk vidéke ti. é.

Nyári

közönségének szives

jóindulatát

kérve,

vagyok mély tisztelettel
Szalay Gyula asztalos, Czelldömölk, Sági-utca.

mu

latságra
Első pápai k á d - é s gőzfürdő.

meghívók
papirlámpák (lampionok)
papir asztalkendők,

szerpentin
confetti

Dintoeve
könyv-

&
és

Nándor

.

papirkereskedésében

szerezhető be

Czelldömölkön.

Van szerenc é m a n. é. közönség becses tudomására hozni, hogy
a Pápai Kád- és Gőzfürdő Részvénytársaság tulajdonát képelő

kád-

és gőzfürdőt

a részvénytársaságtól örök áron megvettem é s azt saját kezelé
sem alatt a kor igényeinek megfelelőleg átalakitya bocsátom a nagy
érdemii közönség .használatára
'.•
Különös gondot fogóit fordítani -arra,, hogy a-ftirdő helyiségeiben
tisztaság é s rend legyen, hogy igy a n. é. közönség minden k é n y e l m e
állandóan biztosittassék. Fürdőmben állandóan kitünó női és férfi
masszírozó és tyukszemvágó. áll a n. é. közönség rendelkezésére,
A fördőidő beosztása marad, mint eddig volt: hétfőn é s csü
törtökön délelőtt gőzfürdő nök részére, a többi napokon férfiak
részére A kádfürdőt azonban ugy a nők, mint a férfiak minden
időben használhatják.
. - ~'
~ A fürdőárak az eddigiek maradnak. Bérletjegyek a fürdő pénz
táránál válthatók azzal az előnnyel, hog.v 12 jegyért 10 jegy ára
fizetendő. Használat alkalmával kérem a bérletjegyet a fürdői pénz
tárnál napi jepyért átcseréltetni
,

Ezek után kérve a nagyérdemű közönség jóindulatú támogatását,
.•

vagyok tisztelettel

BALOGH G Y U L A .

26

KKMKSKSAIJA

10. oldal

Hornyolt cserép
é

géptégla

kitünö minőségű kapható

Somlyóhegyen

özv. Torv Györgyné

(Veszprémmégyej

téglagyárában Czelldömölk.ön.

két hold olt vár y szőlő

Hornyolt cserép !

Tartósságért

rendű

70 K

szavatolás.

szám

epülrttil

s.adc.

Cini a kiadóhivatalban.

/ Sz£ l ó k y Zsigmond
kőfaragó

Czelldömőlk.
Sirköraktár: Szentháromság-tér
:

Köiaragé-telep :

Kis-utca.

:

Homokkő-, márvány-, gvánit- és
syenit sirkőraktár.
Kataszteri földméréshez szüksé
ges köveket raktáron tartok.
Ephletmnnkat és mindennemű

javításukat

eltagadok és a-.okat jutányos áron készítem.

lakhelyiségébe ha
többet nem is, de
a legszükségesebb
bútorokat beszerezni. — Ezt teheti annál inkább, mert
Cz ell dőrnölkön-a r .(kőtemplom mellett (Gayer ház) levő

b o t o r rak tár a inban
óriási választékot talál uu'.v egyszerű, mint a legfinomabb árukban, szőnyegek,
függönyök, agyganiitnrák, bőröndök, utazó kosarak, erszények, kefeáruk, fésűk,
hajdiszek, bajuszkötök, pipere és fodrás/.ali cikkek, gyógyszappanok kicsinyben
és nagyban, hallatlan oicsó árban, Tészietlizetesre is

beszerezhetők.

Teljes lak- és konyhaberendezések.
Vasutas kézi táskák valódi bőrből,

nagy választékban, olcsó áron.

Különféle gyermekkocsik kaphatók :

Klapper Fülöp

nagy .bútoráruházában

-—

CselldSmSlkSn.

Nyomatott Duikgréve Nándor. villanvOzemQ könyvnyomdájában, Celldomtllkíip.

